
Uchwała nr 6/2017 
Rady Wydziału Historycznego 

z dnia 25 stycznia 2017 r. 
w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego  mgr Izabeli Mrzygłód                                               

i wyznaczenia promotora  
 

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach 

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j.: Dz. U.  

z 2003 r. nr 65, poz. 595, z późn. zm., dalej: ustawa o stopniach i tytule), Rada 

Wydziału Historycznego, w składzie jak w załączniku, w dniu 25 stycznia 2017 r.                       

wszczęła przewód doktorski mgr Izabeli Mrzygłód  pt.: „Uniwersytety w cieniu 

kryzysu. Radykalizm polityczny studentów Uniwersytetu Warszawskiego                              

i Wiedeńskiego w latach 30. XX wieku”. 

Zarazem wyznaczyła na promotora: prof. dr. hab. Włodzimierza Borodzieja. 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o stopniach i tytule, uchwała w przedmiocie 

wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora, jest podejmowana w 

głosowaniu tajnym i zapada bezwzględną większością oddanych głosów przy 

obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.                  

W głosowaniu tajnym nad wszczęciem przewodu doktorskiego mgr Izabeli Mrzygłód 

i wyznaczeniem promotora głosowało 50 osób, uprawnionych do głosowania było 59 

osób. Za wszczęciem przewodu doktorskiego   i wyznaczeniem promotora, oddano 

50 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się od głosowania 0 osób. Wobec 

tego za wszczęciem przewodu doktorskiego   mgr Izabeli Mrzygłód i wyznaczeniem 

promotora,  oddano bezwzględną większość głosów przy obecności co najmniej 

połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania. 

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o stopniach i tytule, niniejsza uchwała jest 

prawomocna z dniem podjęcia. 

 

Dziekan Wydziału Historycznego 

 

 

 

 

 



Uchwała nr 7/2017 
Rady Wydziału Historycznego 

z dnia 25 stycznia 2017 r. 
w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego  mgr Annie Katarzynie Rechentiuk-

Tyszce   i wyznaczenia promotora  
 

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach 

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j.: Dz. U. z 

2003 r. nr 65, poz. 595, z późn. zm., dalej: ustawa o stopniach i tytule), Rada 

Wydziału Historycznego, w składzie jak w załączniku, w dniu 25 stycznia 2017 r.                       

wszczęła przewód doktorski mgr Annie Katarzynie Rechentiuk-Tyszce  pt.: 

„Późnoantyczna magia rolnicza w świetle ‘Geoponika’ przypisywanych Kassianusowi 

Bassusowi”. 

Zarazem wyznaczyła na promotora: dr. hab. Pawła Janiszewskiego. 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o stopniach i tytule, uchwała w przedmiocie 

wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora, jest podejmowana w 

głosowaniu tajnym i zapada bezwzględną większością oddanych głosów przy 

obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.                  

W głosowaniu tajnym nad wszczęciem przewodu doktorskiego mgr Annie 

Katarzynie Rechentiuk-Tyszce  i wyznaczeniem promotora głosowało 50 osób, 

uprawnionych do głosowania było 59 osób. Za wszczęciem przewodu doktorskiego    

i wyznaczeniem promotora, oddano 50 głosów, przeciw oddano 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania 0 osób. Wobec tego za wszczęciem przewodu 

doktorskiego   mgr Annie Katarzynie Rechentiuk-Tyszce i wyznaczeniem 

promotora,  oddano bezwzględną większość głosów przy obecności co najmniej 

połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania. 

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o stopniach i tytule, niniejsza uchwała jest 

prawomocna z dniem podjęcia. 

 

Dziekan Wydziału Historycznego 

 

 

 

 


